
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ –  
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko - geologická fakulta 
Institut Ekonomiky a řízení v oblasti surovin 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

VARIANTNÍ ŘEŠENÍ ZAKLÁDÁNÍ PEVNÝCH 

PRODUKTŮ PO SPALOVÁNÍ HNĚDÉHO UHLÍ NA 

LOMU VRŠANY – ŠVERMA V LÉTECH 2010 AŽ 2020 

 
 
 

diplomová práce 
 
 
 
 
 
 
 
Autor:                                                     Bc. Monika Kloudová 
Vedoucí diplomové práce:                   prof. Ing. Dvořáček Jaroslav, CSc. 
 
  

 
 

Most 2010 
 



Prohlášení 
 

- Celou diplomovou práci včetně příloh, jsem vypracovala samostatně a uvedla 
jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 
- Byla jsem seznámena s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – využití díla v rámci 
občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a využití díla 
školního a § 60 – školní dílo. 

 
- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava (dále 

jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou práci 
užít (§ 35 odst. 3). 

 
- Souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední 

knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 
vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci, 
obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové 
práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 
- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 
 

- Bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 
jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 
případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 
VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
 
 
 
V Mostě dne 18. 1. 2010                                                           Bc. Monika Kloudová 
 
 
 
                                                                                           Podpis autora    
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji zejména Ing. Jaroslavu Dvořáčkovi, CSc. a Ing. Tomáši Knotkovi za odborné 

rady, podnětné inspirace a nezbytnou pomoc při zpracování diplomové práce. Dále 

děkuji všem, kteří mě při práci podporovali a poskytli informace a připomínky. 



Obsah 
1. ÚVOD ..................................................................................................................... 8 

2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ OBLASTI ................... .............................. 9 

2.1. Obecná charakteristika ................................................................................................ 9 

2.2. Slatinicko – bylanská oblast ...................................................................................... 10 

2.2.1. Lokalita Vršany .................................................................................................................. 11 

2.2.2. Lokalita Šverma ................................................................................................................. 13 

3. VÝSYPKY LOM Ů VRŠANY – ŠVERMA ....................................................... 15 

3.1. Výsypný prostor lokality Vršany .............................................................................. 15 

3.2. Výsypný prostor lokality Jan Šverma ....................................................................... 16 

3.3. Báňské řešení tvarování výsypek Vršany a Jan Šverma v letech 2011 až 2020...….18 

3.3.1. Výsypka Vršany .................................................................................................................. 18 

3.3.2. Výsypka Jan Šverma .......................................................................................................... 21 

4. CHARAKTERISTIKA GRANULÁT Ů A JEHO MNOŽSTVÍ DODÁVANÉ 
JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI V LETECH 2010 AŽ 2020 ..... .......................... 24 

4.1. Charakteristika a užití granulátů……………………………………………………24 

4.2. Množství granulátů dodávané jednotlivými dodavateli v letech 2010 až 2020….....25 

5. TECHNICKÉ MOŽNOSTI A ZP ŮSOBY ZAKLÁDÁNÍ GRANULÁT Ů DO 
VÝSYPKY LOMU VRŠANY – ŠVERMA ................................................................. 27 

5.1. Stávající stav dopravy granulátů ............................................................................... 27 

5.2. Variantní řešení dopravy, úpravy a zakládání granulátů ........................................... 29 

5.2.1.  Kolejová doprava .............................................................................................................. 29 

5.2.2. Automobilová (kolová) doprava ......................................................................................... 33 

5.2.3. Pásová doprava ................................................................................................................. 36 

5.2.4. Zkapacitnění překládací kolejové rampy na lokalitě Vršany ............................................. 39 

6. EKONOMICKÝ P ŘÍNOS UKLÁDÁNÍ GRANULÁT Ů PRO VRŠANSKOU 
UHELNOU A. S. ........................................................................................................... 41 

6.1.   Rozpočet nákladů na založení skrývkových hmot a granulátů na lokalitách Vršany a Jan 
Šverma pro rok 2010 ............................................................................................................... 41 

6.1.1.       Předpoklad nákladů na založení skrývkových hmot na lokalitě   Vršany v roce 2010 ....... 41 

6.1.2. Předpoklad nákladů na založení skrývkových hmot a granulátů    na lokalitě Jan Šverma v 
roce 2010 ........................................................................................................................................... 43 

6.2.   Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů pro společnost Vršanská uhelná a. s. v roce 
2010 ......................................................................................................................................... 45 

6.2.1. Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů pomocí kolejové dopravy v letech 2010 až 
2020………………. ............................................................................................................................. 47 

6.2.2. Ekonomické zhodnocení převozu a ukládání granulátů pomocí kombinace pasové a 
kolejové dopravy v letech 2015 až 2020 na lokalitě Vršany .............................................................. 49 



6.2.3. Ekonomické zhodnocení převozu a ukládání granulátů pomocí  automobilové dopravy ........ 51 

7. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU UKLÁDÁNÍ GRANULÁT Ů 
PRO UHELNOU SPOLEČNOST VUAS ................................................................... 54 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ......................................................................... 56 

SEZNAM PŘÍLOH ....................................................................................................... 57 

SEZNAM OBRÁZK Ů .................................................................................................. 58 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................... 59 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ......................................................................... 60 

                                    

  



ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Tato práce se zabývá problematikou ukládání pevných produktů vzniklých po spalování 

hnědého uhlí, tzv. granulátů do vymezeného území výsypek lomu Vršany – Šverma. 

Soustředím se zde na technologie zakládání granulátů, včetně uvedení jejich objemů od 

jednotlivých dodavatelů, mezi něž patří především elektrárenské a teplárenské 

společnosti, při zachování ekologických požadavků v letech 2010 až 2020. Zároveň 

zhodnotím ekonomický přínos ukládání těchto produktů pro uhelnou společnost 

Vršanská uhelná a. s.  

Práce může sloužit jako nástin do problematiky řešící variantní způsoby ukládání 

granulátů s časovým výhledem do roku 2020 za použití níže uvedených 

technologických postupů a prostředků.  

 

Klí čová slova: granulát, výsypka, doprava, dodavatel. 

 

 

ANNOTATION OF THESIS 

 

The thesis is concerned with the issue of solid product disposal created after brown coal 

combustion, so called granulates, into the marked area of overburden dump of Vršany-

Šverma Quarry. I focus on the casting technology of so called granulates, including 

quotation of the volumes from individual suppliers, represented mainly by power and 

heat generating companies, while maintaining ecologic requirements in the period of 

2010 - 2020. At the same time I evaluate the economic benefit of disposal the respective 

products for the coal company Vršanská Uhelná a. s.. 

This thesis may serve as an outline of points at issue solving different versions of so 

called granulates disposal with the time outlook till 2020 while using the below 

mentioned technological procedures and technological means. 

 

Keywords: granulate, dump, transport, contractor. 
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1. Úvod 
 

Velkým a stálým problémem pro elektrárenský a teplárenský průmysl je nakládání s 

produkty, které vznikají při spalování hnědého uhlí. Jedním z takovýchto produktů 

energetického průmyslu jsou tzv. popeloviny a produkty odsíření spalin, souhrnně 

nazvané „tuhé zbytky po spalování uhlí“ (dále TZSU). V současné době se většina 

elektrárenských a teplárenských provozů vydala cestou úpravy těchto TZSU na výrobky 

odpovídající požadavkům nařízení vlády č. 163/2002Sb., stanovujícím technické 

požadavky na stavební výrobky a mající tzv. certifikát o shodě vlastností s požadavky 

technických předpisů dle §10, zákona č. 22/1997Sb. Technologie ukládání těchto 

certifikovaných hmot, konkrétně tzv. granulátů, což jsou aglomerované směsi pevných 

produktů, vznikající po spalování hnědého uhlí a produktů odsíření, hydratované 

záměsovou vodou, je i tématem mé diplomové práce. Významným partnerem 

odebírající uvedené směsi z elektráren a tepláren mohou být i samotné uhelné 

společnosti, kde se nabízejí možnosti ukládání granulátů společně s nadložními 

zeminami do zbytkových jam lomů vzniklých po vydobytí uhelných zásob, případně 

jejich uložení na povrchu terénu a následné překrytí nadložními zeminami, to vše 

ukončené rekultivací takto zasažených ploch. 

Jedním z takových lomů je i lom Vršany – Šverma patřící pod akciovou společnost 

Vršanská uhelná (dále jen VUAS) s plánovanou životností až do roku 2052. Z důvodu 

životnosti lomu za hranicí třiceti let se nejeví jako velký problém ukládat produkty po 

spalování hnědého uhlí spolu se zakládáním skrývkových hmot do jednotlivých etáží 

výsypky lomu za předpokladu přesného vymezení území o potřebné kapacitě a při 

splnění všech ekologických požadavků, zejména na prašnost v okolí výsypek s 

uloženým granulátem. 
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2. Charakteristika zájmové oblasti 

2.1. Obecná charakteristika 

V roce 1993 proběhla privatizace státních podniků Doly Ležáky, Doly a úpravny 

Komořany a Doly Hlubina. Sloučením těchto tří státních podniků došlo ke vzniku 

akciové společnosti pod názvem Mostecká uhelná společnost a. s. (dále jen MUS) 

provádějící těžbu na lomu Vršany – Šverma a lomu Československé armády (dále jen 

ČSA). Větší část produkce uhlí z lokality ČSA je zpracovávána na Úpravně uhlí 

Komořany. Převážná část produkce uhlí z lokality Vršany – Šverma je spalována v 

elektrárně Počerady (dále jen EPOČ). 

Postupnou reorganizací akciové společnosti MUS s vyhodnocením ekonomických 

ukazatelů a zájmů jednotlivých lokalit a zájmů vzhledem k ostatním těžebním 

společnostem došlo v roce 2008 k rozdělení této společnosti na tři sesterské akciové 

společnosti a to Czech Coal Services a. s. zajišťující servisní služby pro společnosti 

VUAS a Litvínovská uhelná a. s. (dále jen LUAS). Druhou z nich je VUAS provádějící 

těžbu na lomech Vršany – Šverma a třetí z nich je LUAS provádějící těžbu na lokalitě 

ČSA spolu s úpravnou uhlí Komořany. Všechny vyjmenované společnosti působí pod 

společnou hlavičkou Czech Coal Group. Tyto výše zmíněné rozsáhlé reorganizace 

započaté již v roce 1993 znamenaly velké změny v ekonomických podmínkách a s tím i 

ukončení provozu na lomech, kde přestala být těžba efektivní (lom Most – Ležáky) 

nebo lom Obránců míru, kde došlo k vytěžení zásob v jednotlivých dobývacích 

prostorech a tím k přirozenému ukončení těžby uhlí. Útlum proběhl i ve ztrátových 

hlubinných dolech a úpravárenském komplexu. Byl zastaven provoz na dole Kohinoor i 

na Úpravně uhlí Herkules a také na hlubinném dole Centrum se předpokládá ukončení 

těžby do konce roku 2012, kdy budou ukončeny dodávky uhlí z tohoto hlubinného dolu 

do teplárny T700 společnosti UNIPETROL RPA s. r. o. (dále jen UNIPETROL RPA). 

Perspektiva další těžby a rozvoje LUAS, která těží v tzv. Komořanské oblasti na úpatí 

Krušných hor je značně omezena těžebními územními limity, které v současné době 

prakticky zastavily postup lomu ČSA na linii Černice, Horní Jiřetín a chemický 
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komplex společnosti UNIPETROL RPA. Pokud tyto územní limity nebudou 

přehodnoceny, bude těžba uhlí na lomu ČSA ukončena kolem roku 2020. 

V současnosti jedinou perspektivní oblastí v mosteckém regionu se jeví oblast 

Slatinicko – bylanská. Povolení k hornické činnosti v této oblasti vlastní společnost 

VUAS. 

2.2. Slatinicko – bylanská oblast 

Slatinicko – bylanská oblast se nachází v jihozápadní části okresu Most a k ní přilehlé 

části okresů Chomutov a Louny v severočeském regionu. Z východní části sousedí 

oblast s již zastavěnou částí města Mostu, následně s Čepirožskou výsypkou a 

zalesněným vrchem Ressl. Ze severní části je oblast omezena Ervěnickým koridorem 

inženýrských sítí. Západní demarkaci tvoří silnice Obrnice – Údlice a jižní demarkaci 

silnice Chomutov – Praha. Z hlediska báňsko – technického je oblast omezena ze 

severozápadu a západu konečnými svahy a výsypkami bývalého lomu Jan Šverma, ze 

severu až severovýchodu  jezersko – resselským hřbetem. Od severovýchodu k východu 

je demarkace dána výchozem uhelné sloje. Z  jihu navazuje oblast na neproduktivní 

území žatecké delty. V jihozápadní části je oblast omezena ochranným hygienickým 

pásmem obcí Strupčice a Vrskmaň.  

Z hlediska katastrálního se zájmová oblast lomu Vršany – Šverma rozprostírá na 

katastrálním území obcí Holešice, Hořany, Vršany, Malé Březno, Vysoké Březno, 

Hošnice, Slatinice, Bylany, Čepirohy, Strupčice a Vrskmaň. Veškeré osídlení v předpolí 

lomu bylo již v minulosti likvidováno (Vršany, Holešice, Hořany, Slatinice, Bylany). 

V současné době jsou jedinými sídelními celky v oblasti obce Malé Březno a Vysoké 

Březno, Hošnice, Strupčice a Vrskmaň situované jižně od zájmové oblasti.  

Lom Vršany – Šverma provádí hornickou činnost na základě povolení Obvodního 

báňského úřadu v Mostě ve stanovených  dobývacích prostorech Vršany, Holešice, 

Slatinice a Okořín podle Plánu otvírky a přípravy dobývání (dále jen POPD) lomu 

Vršany – Šverma – postup k energetickému koridoru. 
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Z hlediska průmyslového využití je báňská činnost lomu Vršany – Šverma soustředěna 

především v severozápadní až severovýchodní části oblasti. V letech 1958 až 1986 

probíhala těžba hnědého uhlí na lomu Slatinice (Šmeral), která navazovala na otvírky 

malých lomů Hrabák a Čepirohy. Po ukončení těžby na lomu Slatinice, byla zbytková 

jáma využita pro ukládání skrývkových zemin z lomu Vršany pomocí zakladače typu 

ZP6600/Z88. Po ukončení provozu výsypky Slatinice v roce 1999 byl tento zakladač 

následně demontován.  

V současné době probíhají na výsypce Slatinice rekultivační práce.  

V severní části území budoucího postupu lomu Vršany probíhá dnes vrtný a geologický 

průzkum uhelné sloje. Cílem průzkumu je následné přetěžení území pod stávajícím 

energetickým koridorem inženýrských sítí a části výsypky Slatinice a vydobytí těchto 

vázaných hnědouhelných zásob. 

Rozhodnutí o stanovení ekologických limitů se dotklo stejně jako lomu ČSA i lomu 

Vršany – Šverma a to zrušením dobývacího prostoru Havraň, kde měl být otevřen lom 

Bylany s předpokládanou těžbou kolem 6 miliónů tun uhlí za rok a dotčeného prostoru 

Šverma – západ, zasahujícího pod obec Strupčice. 

Slatinicko – bylanská oblast je tedy vymezena pouze pro rozvoj lomu Vršany – Šverma. 

Schéma Slatinicko – bylanské oblasti včetně níže popisovaných lokalit Vršany a 

Šverma je znázorněno v Mapové příloze č. 1 – Přehledná mapa oblasti. 

 

2.2.1. Lokalita Vršany 
 

Lokalita Vršany je mladší lokalitou ve slatinicko – bylanské oblasti. Vlastní lom Vršany 

vznikl jako těžební lokalita s hlavní náplní, kterou byla a je zásobování hnědým uhlím 

uhelnou elektrárnu EPOČ. Lom vznikl jako náhrada za vyuhlené lomy Slatinice a 

Třískolupy, které se nacházely poblíž elektrárny EPOČ. Přípravné práce pro otvírku a 

exploataci lomu Vršany byly zahájeny v roce 1977. Samotná otvírka lomu byla 

realizována na výchozu uhelné sloje mezi obcemi Malé Březno a Vršany.  
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V období let 1977 až 1985 byl lomový povrch vybaven komplexní technologií o 

celkové hodnotě základních prostředků ve výši 1,982mld Kč. V roce 1978 byla uvedena 

do provozu technologie umožňující malolomový způsob otvírky lomu použitá v 

pozdějších letech pro selektivní těžbu zúrodnitelných zemin. Začátkem roku 1981 byl 

zprovozněn první technologický celek TC2 (rýpadlo KU800/K84 a zakladač 

ZP6600/Z86) a v polovině téhož roku bylo uvedeno do provozu první rýpadlo typu 

KU300S/K85. V průběhu roku 1982 byl zprovozněn druhý technologický celek TC2 

(rýpadlo KU800/K92 a zakladač ZP6600/Z88) a nasazeno další rýpadlo KU300S/K95. 

V roce 1984 bylo nasazeno poslední rýpadlo typu KU300S/K97. 

Ukládání skrývkových zemin na vnější výsypku Slatinice a další postup na vnitřních 

výsypkách je popsán v kapitole č. 3 této diplomové práce. 

Postup lomu se průběhem let ubíral severním směrem. Vzhledem k postupu lomu Jan 

Šverma směrem k jihozápadu došlo k vzájemnému propojení obou lomů a to v roce 

1995. Následné spojení závodu Jan Šverma a závodu Hrabák v jediný závod Hrabák 

mělo za následek i ekonomické porovnání činnosti na obou lomech, jehož výsledkem 

byla redukce těžební technologie na lomu Šverma a jeho postupný útlum. Po propojení 

obou lomů došlo i ke změně názvu na lom Vršany – Šverma. 

Řez lomem Vršany je znázorněn na obrázku (viz Obrázek č. 1). 

 
Obrázek č. 1 - Řez lomem Vršany – Šverma 
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2.2.2. Lokalita Šverma 
 

Lokalita Šverma patří mezi starší lokality patřící do slatinicko – bylanské oblasti, kde 

hornická činnost začala již v roce 1918 a to založením povrchového lomu Robert II, 

který byl v roce 1946 přejmenován na lom Jan Šverma. 

K zásadní rekonstrukci došlo po 2. světové válce, kdy nová rýpadla a zakladače začaly 

být poháněny elektrickou energií. Přeměnou prošla i kolejová doprava, která přešla z 

kapacitních důvodů z úzkorozchodných kolejí 900mm na normální rozchod 1435mm. 

Lom jako jediný v hnědouhelném revíru zůstal do současné doby závislý na kolejové 

dopravě a to převážně z několika důvodů, z nichž stojí za zmínku nejdůležitější, což 

jsou přepravní vzdálenosti pro přepravu uhlí od rýpadla KU300/K96 do Úpravny uhlí 

Komořany, dále přeprava skrývkových zemin od rýpadel K800B/K54 a již zmíněné 

K96 na vnější výsypku Jan Šverma s kolejovými zakladači ZD1800/Z59 a 

ZD2100/Z73. 

Na lokalitě Jan Šverma byl v letech 1984 až 1997 v provozu technologický celek TC2 

tvořený rýpadlem typu SRS2000 a zakladačem ZP6600/Z93. Po ukončení těžby rýpadla 

na lokalitě Jan Šverma a jeho krátkodobém působení na lokalitě Vršany byl v roce 1997 

tento velkostroj odstaven z provozu a následně odprodán. Zakladač ZP6600/Z93 byl v 

záloze až do jeho znovu zprovoznění v roce 1999. 

V současné době je na vlastní lokalitě Jan Šverma v provozu kromě výše zmíněných 

velkostrojů KU300/K96 a dvou zakladačů ZD1800/Z59, ZD2100/Z73 taktéž výše 

zmíněný pasový zakladač ZP6600/Z93 zakládající skrývkové hmoty od velkostroje 

KU800/K84, který byl dán do opětovného provozu po generální opravě v roce 2007. 

Zakládání skrývkových hmot na lokalitě Jan Šverma bude dále popsáno v kapitole č. 3.  

Dále jsou na lokalitě provozována již jen lopatová rýpadla E7/R152 zajišťující ukládání 

skrývkových hmot případně granulátů; E2,5/R485 zajišťující nakládku materiálů, které 

splňují podmínky zákona č. 294/2005Sb. a kameniva pro účely údržby kolejového 

svršku; E2,5/R508 sloužící jako čistírna nalepených LH vozů; E2,5/R480 zakládající 

orniční vrstvu selektivně těžící rýpadlem K800B/K54 a E2,5/R520 zajišťujícím 
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nakládku kameniva, škváry a štěrkopísku pro potřebu údržby kolejového svršku 

pohyblivých kolejí. 
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3. Výsypky lomů Vršany – Šverma 

Postup lomu Vršany - Šverma včetně výsypných prostorů jednotlivých lokalit v roce 

2010 je znázorněn v Mapové příloze č. 2 – Postup lomu Všany – Šverma  rok 2010. 

 

3.1. Výsypný prostor lokality Vršany 

S postupným nasazováním těžební technologie typů technologických celků TC2 v 

průběhu let 1981 až 1982 byly dány do provozu na výsypce bývalého lomu Slatinice 

pasové zakladače ZP6600/Z86 a ZP6600/Z88, kterými byly ukládány skrývkové hmoty 

z lomu Vršany přepravované po pasových dopravnících šíře 1800mm. Dva rozsáhlé 

skluzy výsypkových etáží na Slatinické výsypce v roce 1983 si vyžádaly nutnost zajistit 

nový výsypný prostor. Tehdejší státní správou bylo rozhodnuto vyčlenit pro jeden ze 

zakladačů (ZP6600/Z86) výsypný prostor mezi obcemi Malé Březno a Strupčice. Na 

nové vnější výsypce Březno začal zakladač, po transportu z výsypky Slatinice, ukládat 

skrývkové hmoty v roce 1985 a jejich ukládání bylo ukončeno v roce 1993. Poté došlo 

k přetransportování zakladače na vnitřní výsypku Vršany, kde již byl těžbou vytvořen 

potřebný prostor pro ukládání skrývkových zemin od rýpadel KU800. 

Na výsypce Malé Březno byla po ukončení zakládání provedena lesnická a zemědělská 

rekultivace. V současné době je výsypka již plně zrekultivována. 

Druhý zakladač ZP6600/88 pokračoval v ukládání skrývkových hmot na vnější 

Slatinické výsypce až do roku 1999, kdy byl proces zakládání ukončen, a došlo 

k demontáži zakladače. Na vlastním výsypkovém tělese byly provedeny pouze částečné 

rekultivační práce z důvodu výhledu do budoucna, kdy se od roku 2025 počítá s 

odtěžením části výsypky za účelem vydobytí překrytých uhelných zásob. 

Stávající vnitřní výsypka Vršany, na které zakládá skrývkové hmoty pasový zakladač 

ZP6600/Z86, je tvořena čtyřmi stupni výsypkové etáže, z nichž horní dvě jsou již 

předány k rekultivačnímu procesu. Z důvodu ukládání nestabilních hmot do čtvrté 

úpadní etáže výsypky a částečně i vyšší výšky sypání povolené POPD, postupuje před 

vlastní výsypkou i pasový vůz zakládací typu PVZ2500/301, který ukládá skrývkové a 
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meziložní zeminy od obou rýpadel KU300S a vytváří těleso tzv. předvýsypky. Eliminují 

se tak možné negativní dopady pro spodní etáž výsypkového tělesa tím, že se snižuje 

její výška na výšku povolenou, ale i vytváření valu, který podpírá patu prvního 

výsypkového stupně. Na hlavě druhé etáže, sypané zakladačem Z86 dovrchně, probíhají 

zemní práce pro předání tělesa k rekultivačním činnostem. 

Postupným prodlužováním porubní fronty dochází i k prodlužování pasových 

dopravníků na vnitřní výsypce lomu Vršany ze stávajících dvou pasových dopravníků v 

souhrnné délce 2200m na tři pasové dopravníky v roce 2011 o celkové délce 3750m. 

3.2. Výsypný prostor lokality Jan Šverma 

Výsypné prostory lomu Jan Šverma se rozkládaly na plochách sahajících od města 

Litvínova až po stávající Ervěnický koridor. 

První výsypný prostor neboli vnější výsypka Růžodol se rozprostírala v okolí obcí 

Mariánské Radčice, Libkovice, Kopisty a chemického závodu společnosti UNIPETROL 

RPA. Na této výsypce v současné době probíhají rekultivační činnosti. 

Druhý výsypný prostor byl prostor vnější výsypky Velebudice nacházející se mezi již 

dnes neexistujícími obcemi Velebudice, Skyřice a stávající obcí Líšnice. Ukládání hmot 

na této výsypce probíhalo v letech 1955 až 1995. Rekultivací této plochy vznikl areál 

Hipodromu. 

Třetí výsypný prostor byla zbytková jáma bývalého lomu Vrbenský, kde po provedené 

rekultivaci vznikla vodní nádrž Matylda s přilehlým autodromem Most. 

Stávajícím výsypným prostorem je samotná vnitřní výsypka lomu Jan Šverma. Tato 

výsypka postupuje postupným zasypáním bývalého lomu od severní strany tvořené 

Ervěnickým koridorem směrem k jihu a je složena ze šesti výsypných etáží. 

Na první a druhé etáži v nejnižší části lomu byla původně nasazena dvě lopatová 

rýpadla E7/R158 a E7/R152. Rýpadlo E7/R158 na druhé etáži ukončilo v roce 2008 

svou činnost a v současné době je již částečně demontováno. Rýpadlo E7/R152 

pokračuje ve směsném ukládání skrývky a certifikovaných hmot deponovaných u 
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lopatového rýpadla E2,5/R485. Jedná se o popílek pro stavební účely z Příbramské 

teplárenské a výplňový a těsnící materiál firmy REKKA s. r. o., které překrývá v malém 

množství skrývkovými hmotami od rýpadla K800B/K54 či KU300S/K96. 

Na třetí a čtvrté etáži v současné době v západní části lomu zakládá skrývkové hmoty 

dovrchně a úpadně pasový zakladač ZP6600/Z93, který je spojen pasovými dopravníky 

s velkostrojem KU800/K84 nasazeným na lokalitě Vršany. V listopadu roku 2010 dojde 

k odstavení velkostroje KU800/K92 spolu se zakladačem ZP6600/Z86 a koncem 

prosince roku 2010 se odstaví i velkostroje KU800/K84 a ZP6600/Z93. Oba velkostroje 

KU800 budou stát na montážním místě vytvořeném na rozhraní lokalit Vršany a Jan 

Šverma. V průběhu odstávky dojde k výměně nakládacího výložníku z rýpadla K92 na 

K84. Rýpadlo K92 bude odstaveno a rýpadlo K84 začne v průběhu března 2011 opět 

těžit skrývkové hmoty na zakladač Z93, který se přesune do východní části lomu Jan 

Šverma na nově vybudovaný pasový dopravník na opuštěném druhém skrývkovém 

řezu. Po dobu provozu zakladače Z93 tj. do června 2011, bude zakladač Z86 na vnitřní 

výsypce lomu Vršany odstaven z provozu. 

Na páté etáži v západní části výsypky Jan Šverma je po společné výměně zakladačů v 

roce 2009 v provozu kolejový zakladač ZD2100/Z73 ukládající směsně skrývkové 

hmoty z lokality Jan Šverma od rýpadel K800B/K54 a KU300/K96, granulát dovážený 

z teplárny UNIPETROL RPA a elektrárenský popílek tzv. stabilizát z EPOČ společnosti 

ČEZ a. s.. Granulát od společnosti United Energy a. s. Komořany byl ukládán do konce 

roku 2009, kdy byly dodávky ukončeny, a smlouva o dodávkách nebyla obnovena. 

Na šesté etáži v západní části výsypky lomu je provozován druhý kolejový zakladač 

ZD1800/Z59, zakládající směsně stejné hmoty jako ZD2100/Z73 a navíc i separátně 

těžené sprašové zeminy od rýpadla K54, které budou následně využity pro budoucí 

rekultivaci  výsypky. 
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3.3. Báňské řešení tvarování výsypek Vršany a Jan Šverma v 
letech 2011 až 2020 

 

Postupy lomu Vršany – Šverma včetně výsypných prostorů jednotlivých lokalit pro rok 

2015 a rok 2020 jsou znázorněny v Mapové příloze č. 3 – Postup lomu Vršany – 

Šverma rok 2015 a v Mapové příloze č. 4 – Postup lomu Vršany – Šverma rok 2020. 

 
3.3.1.  Výsypka Vršany 
 

Začátkem roku 2011 bude v provozu na výsypce Vršany pouze pasový zakladač 

PVZ2500/301 zakládající skrývkové materiály od rýpadel KU300 na předvýsypce 

Vršany. Pasový zakladač ZP6600/Z86 je odstaven z provozu až do června 2011. 

Skrývkové hmoty od rýpadla KU800/K84 jsou zakládány v této době pouze na výsypku 

Jan Šverma pasovým zakladačem ZP6600/Z93. Po ukončení provozu zakladače Z93 na 

lokalitě Jan Šverma se v červenci 2011 opět zahájí provoz na výsypce Vršany pomocí 

zakladače ZP6600/Z86 na stávajícím horizontu první etáže a to zakládáním zemin jak 

dovrchním, tak i úpadním způsobem. Tento zakladač bude v červenci 2013 nahrazen na 

stávající etáži zakladačem Z93, který po částečné opravě provede transport z výsypky 

Jan Šverma na výsypku Vršany. Zakladač Z86 bude poté odstaven za účelem generální 

opravy a jeho opětovné spuštění se plánuje začátkem roku 2014. 

Další plánovaná odstávka celku KU800/K84 a ZP6600/Z86 je plánována až na druhou 

polovinu roku 2020 z důvodu generální opravy velkostroje KU800/K84. Po dobu 

generální opravy bude zakladač odstaven z provozu. 

Ukládat granuláty na výsypku Jan Šverma případně výsypku či předvýsypku Vršany 

pomocí stávající technologie pasových dopravníků s použitím pasových zakladačů 

ZP6600/Z86/Z93 nebo PVZ2500/301 není v současné době technicky proveditelné, ať z 

důvodu směrování jednotlivých pasových dopravníků, tak i nevhodnosti či nedostatečné 

kapacity nakládacích a vykládacích prostor v rámci celé lokality. Po roce 2012, kdy 

dojde k ukončení těžby kolejového zakladače ZD1800/Z59, bude po určitých úpravách 
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a za určitých podmínek možno zakládat granuláty i do výsypkového tělesa Vršany, jak 

bude patrné z dalších kapitol mé diplomové práce.  

Plánované objemy zakládaných skrývkových hmot v jednotlivých letech 2010 až 2020 

na vnitřní výsypce a předvýsypce Vršany od jednotlivých velkostrojů jsou patrné z 

tabulky (viz Tabulka č. 1).  
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* Skrývka* 

Rýpadlo KU 800/K92 9 110                     

Rýpadlo KU 800/K84   7 200 9 000 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 4 000 

Rýpadlo KU 300S/K85 155 140 140 350 350             

Rýpadlo KU 300S/K107 595 460 460 450               

Rýpadlo KU 300S/K96         450 450 400 400 400 400 400 

Rýpadlo KU 300S/K97           350 400 400 400 400 400 

Celkem rýpadla 9 860 6 800 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 4 800 

Zakladač ZP 6 600/Z86 9 110 6 200 9 000 4 400 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 8 800 4 000 

Zakladač ZP 6 600/Z93 0     4 400               

Zakladač PVZ 301 750 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 

Celkem zakladače 9 860 6 800 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 4 800 

Tabulka č. 1 - Objemy těžených a zakládaných hmot na vnitřní výsypce a předvýsypce Vršany v letech 2010 až 2020 

 

Pozn.: * v tis. m3 
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3.3.2. Výsypka Jan Šverma 
 

V roce 2011 a 2012 bude na této výsypce probíhat ukládání skrývkových hmot a 

granulátů pomocí kolejové dopravy nezměněným způsobem tzn. pomocí dvou 

kolejových zakladačů ZD1800/Z59  resp. ZD2100/Z73 a lopatovým rýpadlem E7/R152. 

Na konci roku 2012 bude vnitřní výsypka Jan Šverma již z velké části kapacitně 

vyčerpána a těžba uhlí prováděna rýpadlem KU300/K96 bude ukončena. Z výše 

uvedených důvodů zakladač ZD1800/Z59 ukončí na konci roku 2012 svou činnost a 

následně bude demontován. 

V důsledku ukončení těžby rýpadla K800B/K54 na tzv. nultém odlehčovacím řezu a 

jeho odstavení do generální opravy v září 2011 dochází pro ukládání granulátů k 

vážnému problému, a to nedostatku skrývkových materiálů potřebných pro překrytí 

zakládaných granulátů a to až do října 2012, kdy rýpadlo K54 společně se zakladačem 

Z73, které se do generální opravy odstaví v lednu 2012, začne opět těžit skrývkové 

materiály potřebné pro překrytí granulátů. Tento výpadek v těžbě skrývky rýpadlem 

K54 by mohl být po dobu prováděné generální opravy nahrazen opětovným 

zprovozněním dnes již „nastudeno“ odstaveného velkostroje typu KU300/K97 a jeho 

nasazením na těžbu skrývkových materiálů. Toto rýpadlo je v současné době odstaveno 

na hlídaném oploceném montážním místě a odpojeno od přívodu elektrické energie. 

Jeho provoz je podmíněn přeškolením osádky rýpadla K800B/K54 na jiný typ stroje 

během velmi krátké doby. Těžba rýpadlem K97 by tedy probíhala od září 2011 do října 

2012. Skrývkové hmoty nutné pro překrytí granulátu od rýpadla K97 by byly v roce 

2011 rozděleny mezi oba kolejové zakladače Z59 resp. Z73 a lopatové rýpadlo E7/R152 

a v roce 2012 mezi zakladač Z59 a lopatové rýpadlo R152. Po ukončení generální 

opravy rýpadla K54 a zakladače Z73 v říjnu 2012 ukončí rýpadlo K97 na lokalitě Jan 

Šverma těžbu a bude opět odstaveno „nastudeno“. Zakladač Z59 jak již bylo výše 

zmíněno, ukončí na konci roku 2012 svou činnost.  

V důsledku těžby skrývky pouze rýpadlem K54 spolu se stále se zmenšující kapacitou 

výsypky Jan Šverma a provozu pouze jednoho kolejového zakladače a lopatového 

rýpadla od října roku 2012, bude docházet při ukládání granulátu k situaci, kdy 

dovážené množství granulátu výrazně překročí objem těžené skrývky nutné k jeho 

překrytí, čímž může na této lokalitě dojít výraznému zvýšení prašnosti v důsledku jeho 

nedostatečného překrytí a předčasnému vyčerpání kapacity výsypky nutné k udržení 
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provozu rýpadla K54. Ukládání granulátů a jeho následné překrývání bude klást velmi 

vysoké nároky na osádky zakládacích strojů a dispečery vlakové dopravy. V této fázi 

bude nutné najít a navrhnout jiná řešení pro dopravu a způsob uložení podstatné části 

dováženého granulátu již mimo výsypný prostor Jan Šverma.  

Pasový zakladač ZP6600/Z93 po plánované odstávce od 1. listopadu 2010 do 15. března 

2011 bude pokračovat v zakládání skrývkových hmot od velkostroje KU800/K84 ve 

východní části výsypky Jan Šverma. Provoz zakladače potrvá do června 2011, kdy na 

této výsypce definitivně ukončí svou činnost a bude přetransportován na výsypku 

Vršany. Od července 2013 nahradí do konce roku 2013 zakladač ZP6600/Z86, který 

bude v té době v generální opravě.  

Jak již bylo uvedeno v kapitole 3.3.1. pomocí zakladače Z93 není technicky možné na 

výsypce Jan Šverma ukládat granuláty dovezené jednotlivými dodavateli. Objemy 

dovážených granulátů a způsob jejich dopravy je uveden v kapitole 4.2. v Tabulka č. 3. 

Objem těžených a zakládaných skrývkových hmot a granulátů v jednotlivých letech 

činnosti zakladačů na výsypce Jan Šverma jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka č. 2) 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** 

Rýpadlo K800B/K54 2 800   2 800   1 000   1 850   1 850   1 850   

Rýpadlo  KU300S/K96 130   130   100               

Rýpadlo  KU300S/K97         1 000               

Celkem rýpadla 2 930 
 

2 930 
 

2 100 
 

1 850 
 

1 850 
 

1 850 
 

Zakladač ZD1800/Z59 1 375 734 1 150 1 170 1 000 1 350             

Zakladač ZD2100/Z73 1 380 604 1 530 780 700 400 1 400  1 700 1 400 1 700 1 400 400 

Zakladač E7/R152 175 306 250 174 400 374 450 424 450 424 450 124 

Celkem zakladače 2 930 1 644 2 930 2 124 2 100 2 124 1 850 2 124 1 850 2 124 1 850 524 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabulka č. 2 - Objemy těžených a zakládaných hmot a granulátů na výsypce Jan Šverma v letech 2010 až 2020 

Pozn.: * v tis. m3 ; ** v tis. tun 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** 

Rýpadlo K800B/K54 1 850   1 850   1 850   1 850   1 850   

Rýpadlo KU300S/K96                     

Rýpadlo KU300S/K97                     

Celkem rýpadla 1 850 
 

1 850 
 

1 850 
 

1 850 
 

1 850 
 

Zakladač ZD1800/Z59                     

Zakladač ZD2100/Z73 1 400 400 1 400 400 1 400 400 1 400 400 1 400 400 

Zakladač E7/R152 450 124 450 124 450 124 450 124 450 124 

Celkem zakladače 1 850 524 1 850 524 1 850 524 1 850 524 1 850 524 



Bc. Monika Kloudová: Variantní řešení zakládání pevných produktů 2010 až 2020 

2010 24 

4. Charakteristika granulát ů a jeho množství 
dodávané jednotlivými dodavateli v letech 2010 až 
2020 

4.1. Charakteristika a užití granulátů 

Jak již bylo uvedeno v úvodu této diplomové práce, granulát je aglomerovaná směs 

pevných produktů po spalování hnědého uhlí a produktů odsíření, hydratovaná 

analyticky ověřenou záměsovou vodou, vyráběná v průmyslových mísičích. K 

zakládání se používají nejen samotné pevné produkty po spalování např. vysokoteplotní 

a fluidní produkty, ale i produkty z odsíření kouřových spalin tzn. energosádrovce či 

produkty z polosuché metody odsíření. 

V upravené formě je odebíraný granulát či aktivovaný granulát ukládán do výsypky Jan 

Šverma, případně byl používán pro kolejová lože a obslužné komunikace v báňském 

provozu a tvorbu montážních míst velkostrojů. Všechny takovéto výrobky musí 

odpovídat požadavkům nařízení vlády č. 163/2002Sb. stanovujícím technické 

požadavky na stavební výrobky. Na takovýto granulát musí být vydán certifikát podle 

§10, zákona č. 22/1997Sb. Certifikaci na základě posouzení shody vlastností s 

požadavky technických předpisů a norem ČSN provádí autorizovaná osoba. Pro 

granulát dovážený na VUAS je to společnost Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s. se 

sídlem v Mostě, který vymezil jeho chemické a fyzikální vlastnosti a určil způsob jeho 

využití včetně případného uložení do výsypkového tělesa. Veškerá činnost prováděná s 

použitím granulátu musí probíhat podle schválených technologických postupů, 

stabilitních geomechanických požadavků dle vyhlášky Českého báňského úřadu č. 

26/1989Sb. a podle schválených stavebně technických postupů zahlazování důsledků po 

hornické činnosti. 

V současné době se mohou do výsypek lomu Vršany – Šverma ukládat či případně jinak 

využívat následující výrobky: 

a) certifikované tuhé zbytky po spalování hnědého uhlí, jsou to tzv. granuláty a 

stabilizáty, které jsou ukládány do vlastních výsypkových těles případně jsou 

využívány pro přímé výstavby obslužných komunikací, svrchní vrstvy 

kolejových loží, výstavby podkladových vrstev montážních míst apod. Může být 
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též použit jako výplňový a těsnicí materiál pro konstrukci těsnicích vrstev 

vytěžených prostor a úpravu reliéfů při rekultivaci vytěžených důlních prostor, 

b) necertifikované tuhé zbytky po spalování hnědého uhlí, jsou to tzv. škvára a 

struska, které jsou po smíchání s drceným kamenivem využívány k podsypovým 

účelům do kolejových loží a k výstavbě cest. Pro terénní úpravy je vhodný též 

slévárenský písek, který se však v rámci VUAS nevyužívá.  

 

4.2. Množství granulátů dodávané jednotlivými dodavateli v 
letech 2010 až 2020 

 

Množství dodávaného granulátu v jednotlivých letech od jednotlivých dodavatelů je 

uvedeno v tabulce (viz Tabulka č. 3). 

Na konci roku 2009 byla ukončena smlouva o dodávkách uhlí z lokality ČSA patřící do 

společnosti LUAS směrem do teplárny společnosti United Energy a. s. se sídlem v 

Komořanech u Mostu a tím byly zastaveny dodávky granulátu do společnosti VUAS od 

1. ledna 2010. Tento aktivovaný granulát neboli certifikovaný výrobek „G“ sloužil jako 

jediný z dodávaných granulátů pro přímé výstavby cest, montážních míst a do 

kolejových loží. 

V současné době se za tento granulát hledá náhrada v podobě granulátů typu B neboli 

necertifikovaných tuhých zbytků po spalování hnědého uhlí, jimiž jsou škváry a strusky. 

V tabulce (viz Tabulka č. 3) také není uveden producent granulátu elektrárna Mělník, 

který by mohl od roku 2015 do společnosti VUAS dovážet pomocí kolejové dopravy 

granulát v množství cca 450tis.tun ročně. Zde se jedná pouze o výhled, neboť smlouva o 

dodávkách granulátu nebyla prozatím s elektrárnou Mělník uzavřena. Z důvodu nejasné 

situace kolem těchto dodávek, není s uvedeným množstvím granulátu z elektrárny 

Mělník v této diplomové práci uvažováno. 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dodavatel: Způsob dopravy: Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* Granulát* 

UE, a. s. Kolejová 0                     

UNIPETROL RPA Kolejová 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

ČEZ, a. s. - EPC Kolejová 1 170 1 600 1 600 1 600 1 600 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

Příbramská teplárenská a. s. Automobilová 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 

REKKA s. r. o. (Silon Planá) Automobilová 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Žatecká teplárenská Automobilová 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Celkem   1 644 2 124 2 124 2 124 2 124 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 2 524 

Tabulka č. 3 - Granuláty dodávané jednotlivými dodavateli v letech 2010 až 2020 na VUAS 

 

Pozn.: * v tis. tun 
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5. Technické možnosti a způsoby zakládání 
granulátů do výsypky lomu Vršany – Šverma 

Stávající stav dopravy a zakládání granulátu včetně variantních způsobů v letech 

následujících, jak je popsáno v kapitolách bodu č. 5 je znázorněno v Mapové příloze č. 

5 – Zakládání granulátů na výsypkách lomu Vršany – Šverma. 

5.1. Stávající stav dopravy granulátů 

V současné době se granuláty na VUAS dopravují od pěti dodavatelů a to dvěma 

způsoby dopravy. Od dvou největších dodavatelů, kterými jsou elektrárna EPOČ 

společnosti ČEZ a. s. a teplárna společnosti UNIPETROL RPA granuláty dováženy 

pomocí vlakových souprav viz Obrázek č. 2, patřící společnosti Czech Coal Services    

a. s., konkrétně Závodu kolejové dopravy (dále jen ZKD). To znamená, že pomocí 

vlakových souprav je granulát dovážen vlastními prostředky společnosti v rámci 

skupiny Czech Coal a. s.. 

 
Obrázek č. 2 - Vlaková souprava s granuláty 

 

Vlastní vlaková doprava se provádí pomocí vlakových souprav tvořených dvanácti 

čtyřnápravovými jednostranně výklopnými vozy typu LH40. Původní konstrukce tohoto   
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typu vozu vznikla u firmy Linke – Hofmann  werke (odtud označení vozů LH). Po válce 

jejich výrobu převzala vagónka Studénka. Soupravy mají ložný objem 40m³ a jsou 

taženy pomocí elektrických důlních lokomotiv typu E27 viz Obrázek č. 3 od výrobce 

Škoda Plzeň.  

 
Obrázek č. 3 - Elektrická důlní lokomotiva typu E27 

 

Vozy typu LH, v kterých jsou přepravovány granuláty, jsou na rozdíl od vozů 

přepravujících skrývkové zeminy vyloženy tzv. vysokomolekulárním polyetylénem, 

který umožňuje lepší skluz granulátu při výklopu a zabraňuje nalepování vozů. Doprava 

těmito soupravami se provádí na tratích o rozchodu 1435mm a to od přímého 

dodavatele až k místu výklopu u jednotlivých zakladačů na lokalitě Jan Šverma viz 

Obrázek č. 4. 
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Obrázek č. 4 - Výklop LH vozů 

Druhým způsobem dopravy od společností dodávající výrazně menší objemy granulátu, 

kterými jsou Příbramská teplárenská a. s., REKKA s. r. o. a Žatecká teplárenská a. s. je 

doprava pomocí nákladních automobilů. Tuto dopravu si výše jmenované společnosti 

zajišťují vlastními případně pronajatými automobilovými soupravami. Granulát je 

dovezen a vyklopen na mezideponii u lopatového rýpadla E2,5/R485 a zde je následně 

nakládán do vlakových souprav ZKD a převezen k lopatovému rýpadlu E7/R152, kde je 

založen a následně překryt. 

5.2. Variantní řešení dopravy, úpravy a zakládání granulátů 

5.2.1.   Kolejová doprava 

Stávající způsob ukládání granulátů je závislý na zachování kolejového provozu na 

lokalitě Jan Šverma. Z postupu rýpadel v letech 2012 až 2022 je patrné, že s ohledem na 

pokračování postupu lomu Vršany do dobývacího prostoru Slatinice bude v těchto 

letech v provozu i rýpadlo  K800B/K54 na prvním a druhém řezu v prostoru Slatinické 

výsypky. Charakter dopravy od rýpadla k zakládacímu stroji zůstane nezměněn, tzn. že 

bude pokračovat i provoz kolejové dopravy až do roku 2022. 
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Ukládání granulátů do výsypky Jan Šverma ve směsi se zeminami od rýpadla K54 s 

využitím kolejové dopravy se jeví v současné době jako jediný způsob dopravy a 

ukládání granulátů bez dalších nároků na úpravu stávající technologie či pořízení 

nových strojů nebo zařízení. 

Granulát spolu se zeminami bude zakládán na druhé a třetí etáži výsypky Jan Šverma 

pomocí obou kolejových zakladačů Z59 a Z73 viz Obrázek č. 5, případně lopatového 

rýpadla E7/R152 viz Obrázek č. 6.  

 
Obrázek č. 5 - Kolejové zakladače Z59 a Z73 

 
Obrázek č. 6 - Lopatové rýpadlo E7/R152 
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Z geomechanických vlastností granulátu vyplývají následující podmínky pro zakládání: 

• granulát vykazuje nízkou soudržnost, a proto nemůže být zakládán samostatně 

vzhledem k etáži, po které se pohybuje jak zakládací stroj, tak vlakové 

soupravy, 

• granulát vykazuje velkou prašnost, a proto musí být nejméně z 1/3 etáže 

přesypána zeminami, 

• granulát musí být zakládán jako směs tak, aby poměr zemin a granulátu byl 

minimálně v poměru 1 : 2 až 1 : 1. 

Jedním z limitujících faktorů zakládání granulátů je kapacita zakládacího stroje. V 

současné době jsou v provozu střídavě dva kolejové zakladače a jedno lopatové rýpadlo. 

Granulát je zakládán u všech třech strojů a není problém zajistit kapacitu strojů jak pro 

samotnou těžbu zemin, tak i pro zakládání granulátů. 

Kapacitní problém nastává s ukončením provozu zakladače ZD1800/59 v roce 2012. 

Stávající množství granulátu oba zbývající zakládací stroje ZD2100/Z73 a E7/R152 bez 

problémů založí. Pokud by však mělo dojít k radikálnímu navýšení, např. dodávky 

popelovin z elektrárny Mělník ve výši cca 450tis.tun, znamenalo by to problémy s 

uložením a překrytím hlavně v době odstávky zakladače ZD2100/Z73. V provozu by 

zůstalo pouze rýpadlo E7/R152, které má omezenou výkonnost. Řešením je pouze 

nastavení takových technicko – organizačních opatření, které by snížily v době 

plánovaných odstávek dodávky granulátů od největších potencionálních dodavatelů. 

Kolejová přeprava granulátů se nebude lišit od stávajícího provozu, pokud budou 

dodávat granuláty stávající dodavatelé. Při novém dodavateli (např. elektrárny Mělník), 

který by dovážel pouze neupravené popeloviny, se musí uvažovat s investiční 

výstavbou tzv. míchacího centra. Dovoz granulátu z této nebo z jiné elektrárny je však 

velmi nepravděpodobný a výstavba a provoz „míchacího centra“, které je velmi 

složitým zařízením, je v této diplomové práci uveden pouze jako jedna z možností 

zpracování granulátu a jako s variantou s ní dále nebude pracováno. 
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Jako vhodné místo pro výstavbu míchacího centra dostupné jak kolejovou dopravou, tak 

případně automobilovou dopravou se jeví pouze dvě místa:  

• stávající (dnes nepoužívané) překladiště D3,  

• vytypované místo na lokalitě Vršany poblíž stávající nakládací rampy Vršany. 

Co obnáší výstavba „míchacího centra“ – v případě uskutečnění dodávek z elektrárny 

Mělník by mohl být popílek převážen pouze suchý nebo mírně zvlhčený pomocí 

vlakové nebo automobilové dopravy, tedy mimo vlastní zpracování v míchacích 

centrech jednotlivých producentů. Znamenalo by to výstavbu „míchacího centra“ na  

VUAS v prostoru stávající překládací kolejové rampy nebo v prostoru překladiště D3. 

V návaznosti na toto řešení dovozu a výklopu popílku je nutné v blízkosti této rampy 

nebo přímo na překladišti D3 vybudovat vlastní „míchací centrum“, kde by se dovezené 

popílky zpracovávaly.  

Do prostoru vlastního „míchacího centra“ by se popílek dovážel mírně zvlhčený pomocí 

krytých vlakových souprav nebo nákladních automobilů na zakryté korbě a jako 

nezvlhčený ve vlakových cisternách nebo automobilových cisternách. V prostoru 

„míchacího centra“ bude zvlhčený popílek vykládán na zrekonstruované kolejové 

překládací rampě či nově vybudované automobilové překládací rampě, odkud bude 

pomocí pasových dopravníků přemístěn do sila. Nezvlhčený popílek z cisteren bude 

překládán pneumaticky do druhého sila. Popílek s obou sil bude plně zpracován v 

míchacím zařízení spolu se záměsovou vodou a vzniklý granulát bude přepraven 

pomocí pasových dopravníků do nakládacího zásobníku, odkud buď pomocí 

automobilové dopravy, nebo pomocí vlakových souprav bude dopraven do místa 

uložení. 

Při výstavbě a návrhu „míchacího centra“ můžeme vycházet ze zkušeností s provozem 

obdobného zařízení na teplárně United Energy a. s. Komořany.  
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Předpokládané investiční náklady této varianty, by se pohybovaly od 87 do 114 mil. Kč 

dle položek viz níže: 

Položka                         Náklady 

automobilová překládací rampa  cca 60m             6 – 8 mil. Kč 

výsypníky cca 15m                   6 – 8 mil. Kč 

PD 1000 mm cca 30m                  vlastní zdroje 

PD hadicový cca 55m (vynášecí do sila)              3 – 4 mil. Kč 

silo 500t (2x)                       20 – 25 mil. Kč 

pneumatický dopravník                  1 – 2 mil. Kč 

kompresorovna                      0,5 – 1 mil. Kč 

budova pro mísící zařízení                         1 – 1,5 mil. Kč 

spojovací hadicový PD cca 25m (2x)             2 – 3 mil. Kč   

mísící zařízení (2x)                   5 – 7 mil. Kč 

vynášecí hadicový PD cca 130m               6 – 8 mil. Kč 

nakládací zásobník 500t                     15 – 18 mil. Kč 

zpevněná plocha jako komunikace cca 2300m2          2 – 3 mil. Kč 

prodloužení kolejové překládací rampy o cca 140m            15–20mil.Kč  

zpevněná plocha překladiště cca 8000 m2              5 – 6 mil. Kč 

CELKEM                          87 – 114 mil. Kč 

 
Pozn.: při nahrazení hadicových PD klasickými z vlastních zdrojů, se předpokládané 

investiční náklady sníží o 11 až 15 mil. Kč. 

 
5.2.2. Automobilová (kolová) doprava 
 

Varianta ukládat granuláty přímo pomocí kolové přepravy nákladními automobily se 

jeví jako varianta možná, ale spojená s mnoha problémy, které ji staví do pozice jako 

varianta velmi složitá a nepravděpodobná. 

Jedním z nich je kapacita přepravovaného množství a z toho plynoucí automobilové 

krytí.  

Celkové množství granulátů, které by bylo nutné založit na výsypce Vršany od roku 

2015 do roku 2020 je cca 2,5mil.tun v jednotlivých létech. Jedná se o množství 

dodávané největšími producenty, kterými jsou elektrárna EPOČ a teplárna společnosti 

UNIPETROL RPA.  
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Výpočet počtu aut pro dané přepravované množství za naprosto ideálních podmínek: 

Elektrárna Počerady: 

přepravované množství                                                                    2 000 000 tun /rok 

přepravované množství na autě s vlekem                                      25 tun 

přepravovaná vzdálenost                                                25 km 

počet pracovních dnů v roce                                          253 dní      

průměrná přepravovaná rychlost vozidla                    40 km/hod 

bezpečnostní přestávky + převzetí vozidla                            4 hod 

nakládka a vykládka vozidla                                             10 min 

 

Výpočet: 

2 000 000 tun /rok : 25 tun = 80 000 obrátek/rok : 253 dní = 316  obrátek/den     

Vzdálenost 50 km (tam i zpět) při průměrné rychlosti 40 km/hod = 75 min + 10 min 

nakládka a vykládka = 85 min/1 obrátka 

Doba provozu vozidla za den činí cca 20 hodin = 14 obrátek/auto/den  

Při nutném počtu 316 obrátek/den je nutné vykrytí v počtu 23 nákladních vozidel s 

vlekem. 

Teplárna Chemopetrol: 

přepravované množství                                                                      500 000 tun /rok 

přepravované množství na autě s vlekem                        25 tun 

přepravovaná vzdálenost                               20 km 

počet pracovních dnů v roce                             253 dní 

průměrná přepravovaná rychlost vozidla                                                   40 km/hod 

bezpečnostní přestávky + převzetí vozidla                                                        4 hod 

nakládka a vykládka vozidla                                                                            10 min 

Při zadání vstupních dat pro výpočet automobilového krytí je pro převoz výše 

uvedeného množství granulátu z teplárny UNIPETROL RPA potřeba 5 nákladních 

vozidel s vlekem. 

Dalším problémem je nutnost vybudování pevných cest na vnitřní výsypce lomu Vršany 

v průměrné délce cca 4000m a to minimálně dvakrát v roce po přestavbách pasových 

dopravníků. 
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Množství štěrku potřebného pro budování a údržbu takovéto cesty se pohybuje kolem 

cca 25tis.t/rok. To znamená, že při ceně štěrku, který je dnes dovážen na údržbu cest na 

VUAS 121Kč/t a dopravném 80Kč/t se dostávám k částce cca 5mil. Kč/rok. 

Dále je potřeba zdůraznit, že se jedná o provoz za ideálních podmínek jak po státních 

silnicích za plného provozu a přes osídlené celky, tak i podél pasových dopravníků a po 

pláních velkostrojů. Na dopravních trasách dojde k velkému zatížení silničního povrchu 

a tím k jeho výraznému a častějšímu opotřebení. Vliv nepříznivých klimatických 

podmínek, zvláště při provozu těchto vozidel po cestách podél pasových dopravníků a 

po pláních zakládacích strojů má na svědomí problémy se sjízdností cest, které jsou 

udržitelné v provozu jen s vypětím všech sil a za použití zvýšených nákladů na 

pomocnou mechanizaci potřebnou k udržení provozuschopnosti cest. 

Na údržbu cest a shrnování granulátu by bylo potřeba nasazení středního dozeru typu 

Cat8, který by jezdil v nepřetržitém provozu od pondělí do pátku 20 hodin denně. To 

znamená celkem 5 200 hodin provozu za rok. Cena za 1 hodinu provozu je stanovena na 

1 850Kč. Celková cena by byla 9 620tis.Kč/rok. Během pracovního týdne by bylo 

potřeba i nasazení grejdru a vibračního válce. 

Jednalo by se o zhruba 750hod/rok: 

•  grejdr – 750 x 950Kč/hod. = cca 713tis.Kč/rok 

•  vibrační válec - 750x 650Kč/hod. = cca 488tis.Kč/rok 

Celkem by náklady na pomocnou mechanizaci dosáhli výše cca 10 800tis.Kč/rok. 

V současné době je prováděn pomocí automobilové přepravy návoz škváry z elektrárny 

EPOČ na lokalitu Vršany. Cena přepravného je stanovena na 80Kč/t . Pokud tuto cenu 

můžeme použít jako vstupní hodnotu na převoz granulátu, docházíme k těmto částkám: 

•  přepravné 2 000 000tun  granulátu z elektrárny EPOČ =  160mil.Kč/rok 

Cena přepravného z UNIPETROLU RPA je stanovena na 66Kč/t:  

•  přepravné 500 000 tun granulátu z UNIPETROLU RPA =  33mil.Kč/rok 

Výše uvedené hodnoty budou použity jako vstupní data do ekonomického zhodnocení 

návozu granulátu pomocí nákladní automobilové přepravy. 
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5.2.3. Pásová doprava 
 
Tato varianta řeší způsob překládání granulátu z vlakových souprav případně z 

automobilů od stávajících dodavatelů na pásové dopravníky lomu Vršany – Šverma.  

Výhodou této varianty je částečné omezení kolejové dopravy z důvodu omezeného 

výsypného prostoru na lokalitě Jan Šverma po roce 2014, příp. úplného vyloučení 

kolejového provozu především po roce 2020, kdy kolejová přeprava hmot na lokalitě 

Jan Šverma končí. Po roce 2020 ukončí provoz rýpadlo K800B/54 na prvním řezu 

Slatinické výsypky a s předpokládaným ukončením životnosti lokality ČSA končí i 

dodávky tzv. „přetahy“ více výhřevného uhlí pro mixáž s uhlím z lomu Vršany, které se 

také uskutečňují pomocí kolejové přepravy. 

Výklop granulátu a následná nakládka na dálkovou pasovou dopravu by se uskutečnila 

na současné překládací kolejové rampě Vršany. Tato rampa slouží jako překládací 

rampa pro přetahy uhlí z lokality ČSA. Pro možné využití rampy jak pro nakládku uhlí, 

tak pro nakládku granulátu je však třeba zkapacitnit překládací rampu na montážním 

místě Vršany a provést úpravy výsunové hlavy VH180 pro možnost překládat těžené 

hmoty jak na pásový dopravník šíře 1800mm PD231, tak i na pásový dopravník šíře 

1200mm PD251 (technické řešení zkapacitnění kolejové rampy je detailně popsáno v 

kapitole 5.2.4.).  

Následně pak lze bez problémů zakládat směs skrývky, kterou těží rýpadlo KU800/84 a 

granulátu, který bude přes výsunovou hlavu VH180 přisypáván na pasový dopravník 

PD231 a po následných pasových dopravnících  PD232, PD233, PD234, PD235 a 

PD236 dopravován na vnitřní výsypku Vršany k zakladači ZP6600/86 (případně po 

výměně na zakladač ZP6600/93). 

V případě výluky DPD šíře 1800mm, ať už z důvody plánované odstávky nebo 

poruchy, lze přesměrovat nakládku granulátu pomocí výsunové hlavy VH180 na pásový 

dopravník PD251 a dále po pasových dopravnících PD252, PD253 a PD254 

k pasovému zakládacímu vozu typu PVZ301 na předvýsypku Vršany. Výsunová hlava 

VH180 je zobrazena na obrázku (viz Obrázek č. 7). 
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Obrázek č. 7 - Výsunová hlava VH180 

 

Vzhledem k investičním nárokům (viz kapitola 5.2.4.) a v následujících letech stále 

značných dodávkách uhlí z lokality ČSA lze variantu „pásová doprava“ realizovat 

nejdříve v roce 2015.  

V případě její realizace by se Tabulka č. 1 upravila počínaje rokem 2015 o ukládaná 

množství granulátů u jednotlivých zakládacích strojů na vnitřní výsypce a předvýsypce 

Vršany. Tato úprava je uvedena v tabulce (viz Tabulka č. 4). 
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 2016 2017 2018 2019                      2020 

Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát**   Skrývka* Granulát** 

Rýpadlo KU 800/K92                

Rýpadlo KU 800/K84 8 800  8 800  8 800  8 800  4 000  

Rýpadlo KU 300S/K85                

Rýpadlo KU 300S/K107                

Rýpadlo KU 300S/K96 400  400  400  400  400  

Rýpadlo KU 300S/K97 400  400  400  400  400  

Celkem rýpadla 9 600  9 600  9 600  9 600  4 800  

Zakladač ZP 6 600/Z86 8 800 1 800 8 800 1 800 8 800 1 800 8 800 1 800 4 000 1 300 

Zakladač ZP 6 600/Z93                

Zakladač PVZ 301 800 200 800 200 800 200 800 200 800 700 

Celkem zakladače 9 600 2 000 9 600 2 000 9 600 2 000 9 600 2 000 4 800 2 000 

Tabulka č. 4 - Objemy těžených a zakládaných hmot vč. granulátů na vnitřní výsypce a předvýsypce Vršany v letech 2010 až 2020 

Pozn.: * v tis. m3 ;  ** v tis. tun 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** Skrývka* Granulát** 

Rýpadlo KU 800/K92 9 110  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Rýpadlo KU 800/K84  
 7 200  9 000  8 800  8 800  8 800  

Rýpadlo KU 300S/K85 155  140  140  350  350  
 

 

Rýpadlo KU 300S/K107 595  460  460  450  
 

 
 

 

Rýpadlo KU 300S/K96  
 

 
 

 
 

 
 450  450  

Rýpadlo KU 300S/K97  
 

 
 

 
 

 
 

 
 350  

Celkem rýpadla 9 860  6 800  9 600  9 600  9 600  9 600  

Zakladač ZP 6 600/Z86 9 110  6 200  9 000  4 400  8 800  8 800 1 800 

Zakladač ZP 6 600/Z93 
 

 
 

 
 

 4 400  
 

 
 

 

Zakladač PVZ 301 750  600  600  800  800  800 200 

Celkem zakladače 9 860  6 800  9 600  9 600  9 600  9 600 2 000 
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5.2.4. Zkapacitnění překládací kolejové rampy na lokalitě Vršany 
 
Tato varianta řeší návrh technologie překládání granulátu od stávajících dodavatelů na 

současné překládací kolejové rampě Vršany. Tato rampa nyní slouží, jak již bylo 

popsáno v kapitole 5.2.1.2. jako překládací rampa pro přetahy uhlí z lokality ČSA viz 

Obrázek č. 8.  

 

Obrázek č. 8 - Překládací kolejová rampa 

 

Po rekonstrukci stávající rampy by byly vozy typu LH v soupravách po dvanácti vozech 

dopraveny ze seřadiště do prostoru vykládací rampy, která je umístěna cca 3m nad 

terénem. Na této rampě jsou vozy otevřeny a granulát se vysype na plochu překladiště. 

Tento vysypaný granulát odebírají dvě lopatová rýpadla typu E2,5, z nichž každé je na 

jedné straně rampy a nakládají granulát na pasové dopravníky šíře 1200mm umístěné ve 

vzdálenosti 28m od osy vykládací rampy. Pasový dopravník dopravuje naložený granulát 

přes výsunovou hlavu (popsáno v kapitole 5.2.3.) na další jednotlivé pasové dopravníky 

mířící buď na vnitřní výsypku Vršany k zakladači ZP6600/Z86/Z93 nebo na 

předvýsypku Vršany a zde na pasový vůz zakládací typu PVZ301. 
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Dočišťování vozů je situováno na začátku kolejové rampy a je prováděno pomocí 

mostového jeřábu, na kterém je zavěšen dvoubřitý škrabák, který se spouští do LH vozů 

a odstraňuje možné nálepy. Likvidace prašnosti se provádí pomocí postřikové jednotky 

s pevnými potrubními rozvody vedenými po plošinách rampy. K dispozici je i buldozer 

sloužící k manipulaci s vyklopeným granulátem.   

Předpokládané investiční náklady této varianty, by se pohybovaly okolo cca 36mil. Kč 

dle položek viz níže: 

Položka                                     Náklady 

intenzifikace shazovacího vozu u zakladače                              5 mil. Kč 

prodloužení výsuvné hlavy VH180 na odtah na před- 

výsypku pro ukládání granulátu u PVZ301                              5 mil. Kč 

rekonstrukce zkrápění                                         2 mil. Kč 

rekonstrukce čistícího zařízení                                       2 mil. Kč  

prodloužení kolejové překládací rampy o cca 140m                                   16 mil. Kč 

zpevnění a zkapacitnění plochy překladiště na cca 8000m²                          6 mil. Kč 

CELKEM                                           36 mil. Kč 
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6.    Ekonomický přínos ukládání granulátů pro 
Vršanskou uhelnou a. s.  

 

Vzhledem k rozsahu a charakteru této diplomové práce budu pro ekonomická 

zhodnocení jednotlivých variant v kapitole č. 6 nadále pracovat s daty platnými pro rok 

2010, tzn. že budu pro léta 2010 až 2020 předpokládat stejný vývoj nákladových i 

výnosových položek. 

6.1.   Rozpočet nákladů na založení skrývkových hmot a 
granulátů na lokalitách Vršany a Jan Šverma pro rok 
2010 

6.1.1. Předpoklad nákladů na založení skrývkových hmot na lokalitě   
Vršany v roce 2010 

 

V tabulce (viz Tabulka č. 5) jsou vyčísleny předpoklady nákladů na provozování 

zakladače ZP6600/Z86 a příslušných pasových dopravníků, po kterých jsou 

dopravovány skrývkové hmoty k tomuto zakladači v roce 2010 a zároveň předpoklad 

nákladů na provozování kolejové rampy, která by od roku 2015 mohla být použita za 

určitých podmínek jako překladiště granulátů z kolejové na pásovou dopravu, jak je 

popsáno v kapitole č. 5.2.3. - Pásová doprava této diplomové práce. 
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Tabulka č. 5 - Předpoklad nákladů na založení skrývkových hmot na lokalitě Vršany 

 
  

Položka Měrná 
jednotka 

Zakladač 
ZP6600/Z86 

Pásové dopravníky 
k ZP6600/Z86 

Kolejová 
rampa 

Materiál tis.Kč 1 400 5 000 1 000 

Energie tis.Kč 11 000 50 100 12 432 

Mzdové náklady tis.Kč 5 200 2 500 3 100 

Sociální pojištění tis.Kč 1 800 900 1 100 

Okolní soc. náklady tis.Kč 200 100 200 

Odpisy tis.Kč 300 4 800 700 

Údržba tis.Kč 4 600 24 000 8 800 

Ostatní náklady tis.Kč 1 700 4 600 2 000 

Zemní práce tis.Kč 7 300 5 600 500 

Prvotní náklady celkem tis.Kč 33 500 97 600 29 832 

 
Náklady na přestavby tis.Kč  - 2 200 

 
Náklady správy a řízení tis.Kč 4 500 2 200 2 100 

Ostatní vnitronáklady tis.Kč  - 1 800 
 

Vnitronáklady celkem tis.Kč 4 500 6 200 2 100 

Náklady celkem tis.Kč 38 000 103 800 31 932 

 
Správní režie (9,1%)  tis.Kč 3 049 8 882 2 906 

Zisk (5%) tis.Kč 2 052 5 634 1 597 

 
Skrývka tis.t 13 210 

 
Uhlí tis.t     430 

Granulát tis.t     2 000 

 
Vnitrocena za uložení 
skrývkových hmot 

Kč/t 3,26 8,96 14,99 

Vnitrocena za uložení 
skrývkových hmot  celkem 

Kč/t 27,21 
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6.1.2. Předpoklad nákladů na založení skrývkových hmot a granulátů    
na lokalitě Jan Šverma v roce 2010 

 

V tabulce (viz Tabulka č. 6) jsou vyčísleny předpoklady nákladů na založení 

skrývkových hmot a granulátů v roce 2010 na lokalitě Jan Šverma pomocí kolejové 

dopravy, kolejových zakladačů ZD2100/Z73, ZD1800/Z59 a lopatového rýpadla 

E7/R152. 
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Tabulka č. 6 - Předpoklad nákladů na založení skrývkových hmot a granulátů na lokalitě Jan Šverma v roce 2010 

 

Položka Měrná 
jednotka 

Zakladač 
ZD2100/Z73 

Kolej k 
zakladači 
ZD2100/Z73 

Zakladač 
ZD1800/Z59 

Kolej k 
zakladači 
ZD1800/Z59 

Lopatové 
rýpadlo 
E7/R152 

Kolej k 
lopatovému 
rýpadlu E7/R152 

Zakládání Jan Šverma 
CELKEM 

Materiál tis.Kč 5 800 1 500 5 800 1 500 1 000 1 400 17 000 

Energie tis.Kč 4 800 - 5 000 - 1 200 - 11 000 

Mzdové náklady tis.Kč 6 200 - 6 200 - 3 800 - 16 200 

Sociální pojištění tis.Kč 2 100 - 2 100 - 1 300 - 5 500 

Okolní sociální náklady tis.Kč 300 - 200 - 200 - 700 

Odpisy tis.Kč 1 600 - 200 - 2 200 - 4 000 

Údržba tis.Kč 4 600 - 4 200 - 2 400 - 11 200 

Ostatní náklady tis.Kč 1 300 800 1 300 800 900 800 5 900 

Zemní práce tis.Kč 5 800 8 200 5 200 6 800 1 800 2 300 30 100 

Prvotní náklady celkem tis.Kč 32 500 10 500 30 200 9 100 14 800 4 500 101 600 

         
Náklady na přestavby kolejí tis.Kč - 3 700  - 6 000  - 400 10 100 

Náklady správy a řízení tis.Kč 5 400  - 5 400  - 3 300  - 14 100 

Ostatní vnitronáklady tis.Kč -  -  -  -  -  - 0 

Vnitronáklady celkem tis.Kč 5 400 3 700 5 400 6 000 3 300 400 24 200 

Náklady celkem tis.Kč 37 900 14 200 35 600 15 100 18 100 4 900 125 800 

         
Správní režie (9,1%)  tis.Kč 3 449 1 292 3 240 1 374 1 647 446 11 448 

Zisk (5%) tis.Kč 1 895 710 1 780 755 905 245 6 290 

         
Skrývka tis.t 1 932   1 925   245   4 102 

Granulát  tis.t 604   734   306   1 644 

Celkem tis.t 2 536   2 659   551   5 746 

         
Vnitrocena za uložení 
skrývkových hmot Kč/t 17,05 6,39 15,28 6,48 37,48 10,15 

 
Vnitrocena za uložení 
skrývkových hmot celkem  Kč/t 23,44 21,76 47,63 24,98 
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6.2.   Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů pro 
společnost Vršanská uhelná a. s. v roce 2010 

V roce 2010 probíhá uložení granulátů, jak bylo popsáno v předchozích kapitolách této 

diplomové práce pouze na lokalitě Jan Šverma a to pomocí kolejové dopravy. V tabulce 

(viz Tabulka č. 7) je provedeno ekonomické zhodnocení ukládání granulátů v roce 

2010. Ve výpočtech a hodnocení ekonomických ukazatelů nebude dále pracováno s 

daty dodávek granulátů od drobných dodavatelů, neboť plánované celkové množství, 

jak je patrné z tabulky (viz Tabulka č. 3) dosahuje v součtu pouze 24tis.tun a v letech 

minulých nebylo ani zdaleka naplněno. 

Cena za odběr granulátu ze společností UNIPETROL RPA a ČEZ a. s. EPOČ byla 

stanovena takto: 

UNIPETROL RPA……. 66,19Kč/t, 

ČEZ a. s. EPOČ…………88,58Kč/t. 

Rozhodující složkou stanovení výše ceny byla přepravní vzdálenost kolejové dopravy 

od jednotlivých dodavatelů na lokalitu Jan Šverma a to: 

z UNIPETROL RPA..….14,13km,  
z ČEZ a. s. EPOČ…….…21,43km. 
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Tabulka č. 7 - Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů pro společnost VUAS v roce 2010 

 

Dodavatelé 
granulátu 

Množství Náklady na 
dopravu 

Náklady na 
dopravu 
celkem 

Náklady na 
údržbu 
tratí 

Náklady na 
údržbu tratí 
celkem 

Náklady na 
založení 
průměrné 

Náklady na 
založení průměrné 
celkem 

Náklady 
celkem 

Tržby Tržby 
celkem 

Rozdíl 
náklady/tržby 

 tis.t Kč/t tis.Kč Kč/t tis.Kč Kč/t tis.Kč tis.Kč Kč/t tis.Kč tis.Kč 

UNIPETROL RPA  450 38,14 17 163 7,55 3 398 24,98 11 241 31 802 66,19 29 786 -2 016 

ČEZ a. s. - EPOČ 1 170 43,53 50 930 11,44 13 385 24,98 29 227 93 542 88,58 103 639 10 097 

Celkem 1 620  68 093  16 782  40 468 125 343  133 424 8 081 
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Z tabulky (viz Tabulka č. 7) je patrné, že ukládání granulátů pomocí kolejové dopravy a 

stávající technologie na lokalitě Jan Šverma má pro společnost VUAS v roce 2010 

ekonomický přínos téměř 8,1 mil.Kč. Je však zároveň zřejmé, že ziskové je pouze 

ukládání granulátu z elektrárny EPOČ a ztrátové je ukládání od dodavatele 

UNIPETROL RPA. Musíme však brát na zřetel, že oba tyto subjekty jsou zároveň 

odběratelem uhlí ze společnosti VUAS, takže i přes ztrátové zakládání granulátu ze 

společnosti UNIPETROL RPA je tato varianta pro společnost VUAS i nadále výhodná. 

Výše uvedený zisk je samozřejmě odvislý od plynulých dodávek granulátu a jeho 

založení bez velkých poruch či havárií na jednotlivých technologických celcích.  

 

6.2.1. Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů pomocí kolejové 
dopravy v letech 2010 až 2020 

 

V tabulce (viz Tabulka č. 8) je provedeno ekonomické hodnocení ukládání granulátů 

na lokalitě Jan Šverma v plánovaných objemech a v jednotlivých letech jak je 

uvedeno v tabulce (viz Tabulka č. 2) a (viz Tabulka č. 3) opět pokrácených o 

nepravidelné dodávky od drobných dodavatelů v množství 24tis.tun v daných letech. 

Jedná se o ekonomické vyhodnocení varianty bodu 5.2.1. – Kolejová doprava. Pro 

výpočet jsou použity jako vstupy data a postupy roku 2010. 

 

 



Bc. Monika Kloudová: Variantní řešení zakládání pevných produktů 2010 až 2020 

2010 48 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dodavatelé 
granulátu 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

 tis.t tis.Kč tis.t. tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč 

UNIPETROL RPA 450 -2 016 500 -2 240 500 -2 240 500 -2 240 500 -2 240 100 -448 

ČEZ a. s. – EPOČ 1 170 10 097 1 600 13 808 1 600 13 808 1 600 13 808 1 600 13 808 400 3 452 

Celkem 1 620 8 081 2 100 11 568 2 100 11 568 2 100 11 568 2 100 11 568 500 3 004 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 Celkem 2010 až 2020 

Dodavatelé 
granulátu 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

Množství Rozdíl 
náklady/tržby 

 tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč tis.t tis.Kč 

UNIPETROL RPA 100 -448 100 -448 100 -448 100 -448 100 -448 3 050 -13 664 

ČEZ a. s. - EPOČ 400 3 452 400 3 452 400 3 452 400 3 452 400 3 452 9 970 86 041 

Celkem 500 3 004 500 3 004 500 3 004 500 3 004 500 3 004 13 020 72 377 

Tabulka č. 8 - Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů na lokalitě Jan Šverma v letech 2010 až 2020 
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Také z tabulky (viz Tabulka č. 8) je podobně jako z tabulky (viz Tabulka č. 7) zřejmé, 

že ukládání granulátu stávající technologií a při plánovaných objemech v letech 2010 až 

2020 na lokalitě Jan Šverma bude i přes ztrátové ukládání granulátu ze společnosti 

UNIPETROL RPA pro společnost VUAS ekonomickým přínosem a to bez nutnosti 

nových investic. 

 

6.2.2. Ekonomické zhodnocení převozu a ukládání granulátů pomocí 
kombinace pasové a kolejové dopravy v letech 2015 až 2020 na 
lokalit ě Vršany 

 

Od roku 2015 dojde k výraznému omezení výsypného prostoru na lokalitě Jan Šverma a 

tím k nemožnosti ukládat granuláty v plánovaném množství cca 2,5mil.tun. Podstatná 

část tohoto objemu granulátů cca 2 mil.tun by se mohla ukládat pomocí pásové dopravy a 

pasového zakladače na lokalitě Vršany. Znamená to však investice ve výši 36mil.Kč, jak 

je popsáno v kapitole 5.2.4.: 

• investice                      36 mil.Kč 

• množství granulátu v letech 2015 až 2020               12 000 mil.tun 

• roční odpis nově pořízeného zařízení                      3 Kč/t 

• roční odpis nově pořízeného zařízení v jednotlivých letech při dovozu                              

2 mil.tun/rok ∙ 3Kč/t                      6 mil.Kč/rok 

Vzhledem ke skutečnosti, že přepravované množství je v jednotlivých letech konstantní 

je tabulka Tabulka č. 9 zpracována pro jeden rok a poté je uveden součet za léta 2015 až 

2020. 
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Tabulka č. 9 - Ekonomické zhodnocení ukládání granulátů kombinací kolejové a pásové dopravy na lokalitě Vršany v letech 2015 až 2020 

 

Dodavatelé 
granulátu 

Množství Náklady na 
kolejovou 
dopravu 

Náklady na 
kolejovou 
dopravu 
celkem 

Náklady na 
údržbu 
tratí 

Náklady na 
údržbu 
tratí 
celkem 

Náklady na 
založení přes 
kolejovou 
rampu a 
zakládací 
stroje 

Náklady na 
založení přes 
kolejovou 
rampu a 
zakládací 
stroje celkem 

Roční odpis 
nově 
pořízeného 
zařízení 

Náklady 
celkem 

Tržby Tržby 
celkem 

Rozdíl 
náklady/tržby 

Celkem  
2015 až 2020 

 
tis. t/rok Kč/t tis.Kč/rok Kč/t tis.Kč/rok Kč/t tis.Kč/rok tis.Kč/rok tis.Kč/rok Kč/t 

tis.Kč/ro
k 

tis.Kč/rok tis.Kč 

UNIPETROL 
RPA 

400 38,14 15 256 7,55 3 020 27,21 10 884 1 200 30 360 66,19 26 476 -3 884 -23304 

ČEZ a. s. - 
EPOČ 

1 600 43,53 69 648 11,44 18 304 27,21 43 536 4 800 136 288 88,58 141 728 5 440 32640 

Celkem 2 000  84 904  21 324  54 420 6 000 166 648  168 204 1 556 9336 
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Z tabulky (viz Tabulka č. 9) je patrné, že i kombinace dovozu granulátu pomocí kolejové 

dopravy a jeho směsné založení pomocí pasových dopravníků a pasových zakládacích 

mechanismů včetně pořízení investice a nadále ztrátového ukládání granulátu ze 

společnosti UNIPETROL RPA bude pro VUAS ekonomicky výhodné. 

 

6.2.3. Ekonomické zhodnocení převozu a ukládání granulátů pomocí  
automobilové dopravy 

 

Tato varianta počítá s úplným vyloučením kolejové a pásové dopravy při dovozu a 

ukládání granulátů od dodavatelů UNIPETROL RPA  a ČEZ a. s. EPOČ v letech 2015 až 

2020 v objemech 2mil.tun/rok. O dodávkách granulátů z elektrárny Mělník nebude dále 

uvažováno. Jako data jsou použity hodnoty zpracované v kapitole 5.2.2. – Automobilová 

kolová doprava. I zde vzhledem ke skutečnosti, že přepravované množství je v 

jednotlivých letech konstantní, je Tabulka č. 10 taktéž zpracována pro jeden rok a poté je 

uveden součet za léta 2015 až 2020. 
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Dodavatelé granulátu Množství Náklady na 
přepravné 

Náklady na 
pomocnou 
mechanizaci 

Náklady na 
štěrk do cest 

Náklady 
celkem 

Tržby Tržby 
celkem 

Rozdíl 
náklady/tržby 

Rozdíl náklady/tržby 
v letech 2015 až 2020 

 tis.t/rok tis.Kč/rok tis.Kč/rok tis.Kč/rok tis.Kč/rok Kč/t tis.Kč/rok tis.Kč/rok tis.Kč 

UNIPETROL RPA 500 33 000 2 160 1 000 36 160 66,19 33 095 -3 065 -18 390 

ČEZ a. s. - EPOČ 2 000 160 000 8 640 4 000 172 640 88,58 177 160 4 520 27 120 

Celkem 2 500 193 000 10 800 5 000 208 800  210 255 1 455 8 730 

Tabulka č. 10 - Ekonomické zhodnocení převozu a uložení granulátu pomocí nákladní automobilové přepravy v letech 2015 až 2020 
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Také z tabulky (viz Tabulka č. 10) vyplývá, že přeprava pomocí nákladní automobilové 

dopravy je celkově zisková, ale má opět dvě stránky. Ziskovou na straně dodavatele 

elektrárny EPOČ a ztrátovou ze strany dodavatele UNIPETROL RPA. Celkový zisk z 

této varianty cca 1,5mil.Kč/rok však nevyváží mnohá úskalí, která byla popsána v 

kapitole 5.2.2.. Jako s variantou je s ní možno počítat, ale určitě bych ji nedoporučovala. 
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7. Závěrečné zhodnocení přínosu ukládání granulátů 
pro uhelnou společnost VUAS  

 

Tato diplomová práce zhodnotila ukládání granulátů stávajícím způsobem na lokalitě 

Jan Šverma a nastínila další možné způsoby dovozu a ukládání granulátu v rámci obou 

lokalit společnosti VUAS.  

Dále bylo provedeno ekonomické zhodnocení jak současného dovozu a ukládání 

granulátů, tak i navrhovaných variantních řešení.  

Z výsledků vyplynulo, že dovážet a ukládat granuláty pomocí nákladní automobilové 

přepravy je i přes vytváření zisku nevýhodné z důvodů, které byly uvedeny v kapitole 

5.2.2. této diplomové práce. Je velmi pravděpodobné, že dotčené obce, přes které 

mohou vést přepravní trasy, by zaujaly negativní stanovisko k této přepravě hlavně z 

důvodu zatížení životního prostředí jako je hlučnost, prašnost a přeprava granulátu i v 

nočních hodinách. 

Pro uhelnou společnost bude i nadále výhodné ukládat granuláty pomocí kolejové 

dopravy na lokalitě Jan Šverma v objemech, tak jak jsou naplánovány v tabulce č. 8. 

Přestože se od roku 2015 bude jednat již jen o omezené množství 500tis.t/rok, vytvoří 

tento způsob ukládání granulát v letech 2010 až 2020 předpokládaný zisk ve výši        

72 377tis.Kč. Pro granuláty, které bude potřeba zakládat od roku 2015 mimo výsypný 

prostor lomu Jan Šverma v objemech 2mil.t/rok doporučuji k dovozu a ukládání 

granulátu použít variantu kombinace kolejové a pásové dopravy i s nutností vynaložit 

investice ve výši 36mil.Kč. Tato varianta je ekonomicky vyhodnocena v tabulce č. 9 a 

přináší společnosti VUAS v letech 2015 až 2020 předpokládaný zisk ve výši                  

9 336tis.Kč. Celkový předpokládaný zisk společnosti při dovozu a ukládání granulátu v 

kombinaci obou výše uvedených variant bude v letech 2010 až 2020 činit celkem            

81 773tis.Kč.  

Jak už bylo uvedeno na začátku kapitoly č. 6, pracuji v této diplomové práci s daty 

předpokládanými pro rok 2010. Je velmi pravděpodobné, že se výše zisku VUAS bude 

v letech 2011 až 2020 u jednotlivých variant zcela jistě měnit v závislosti na vývoji 

ekonomiky jak jednotlivých producentů granulátů, tak i společnosti VUAS. 



Bc. Monika Kloudová: Variantní řešení zakládání pevných produktů 2010 až 2020 

 

2010 55 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem ve své diplomové práci pracovala s ekonomickými 

daty, které mě byly poskytnuty v útvaru ekonomické ředitelky VUAS, a které po 

dosazení do tabulek jednotlivých variant vykazují ztrátové ukládání granulátu od 

dodavatele UNIPETROL RPA doporučuji pro léta následující neodebírat granulát od 

této společnosti, neboť jeho ukládání není ekonomicky výhodné a snižuje celkový zisk 

v ukládání granulátů pro společnost VUAS. 

Dále předpokládám, že výkupní ceny od jednotlivých dodavatelů především od 

dodavatele UNIPETROL RPA budou i v budoucích letech předmětem společného 

vyjednávání, které by mohlo ovlivnit možné způsoby dovozu a ukládání granulátů. 
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